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  مدى استعمال التاريخ الشفوي كمدخل من مداخل تدريس 
   يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر تاريخمادة ال

  مدرسي ومدرسات هذه املادة
  

   جبار رشك شناوة.د.م. مريي عبد زيد عبد احلسني                     أ
  

   :ملخص البحث
  مادة  من مداخل تدريس   لمدخك الشفوي   يختارالتعرف على مدى استعمال ال    إلى  يهدف البحث الحالي      

 ولتحقيق هـدف البحـث اسـتعمل    ، ومدرسات هذه المادة من وجهة نظر مدرسي في المرحلة الثانوية  تاريخال
   . فقرة)٢٦( تضمنت ،إعدادهما من استبانة الباحثان
 طبـق و.)٨٢،٠(وبلـغ معامـل الثبـات        االختبار   إعادة  ثبات االستبانة بطريقة    معامل إيجادتم   وقد    

  بدايـة   في واإلعدادية مدرساً ومدرسة في المدارس المتوسطة والثانوية        )١٧٠(مقياس على عينة مؤلفة من      ال
   .٢٠١٠ – ٢٠٠٩الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 تـاريخ  النتائج فعالية اسـتعمال ال وأظهرت . معامل ارتباط بيرسون)t – test(استعمل االختبار التائي   
 عند مدرسي ومدرسات التاريخ في تدريسهم للمقررات الدراسـية          تاريخخل من مداخل تدريس ال    مدكالشفوي  
 عند مدرسي ومدرسـات     تاريخ من مداخل تدريس ال    لمدخك الشفوي   تاريخ وعدم فاعلية استعمال ال    ،التاريخية

 وقـدم  ،إليـه  وتم تفسير النتائج في ضوء ما تـم التوصـل   ،)إناث –ذكور ( متغير الجنس  إلى تعزى   تاريخال
   . العديد من التوصيات والمقترحاتانالباحث

   :وأهميتهمشكلة البحث 
عمال التاريخ الشفوي فـي التـدريس       يعد است        

 والبد له مـن تواجـد شـأنه شـأن           ،مراً ضرورياً أ
غنى للدارسـين    ية المكتوبة التي ال   تاريخالمصادر ال 

 ني ومن خالل خبرة الباحث    ،والمؤرخين عن استعمالها  
المتواضعة في التدريس فـي المـدارس المتوسـطة         

 مع الزمالء حـول     ما ومناقشاته واإلعداديةوالثانوية  
  هـذه المناقـشات    أفـرزت استعمال التاريخ الشفوي    

ضعف استعمال التاريخ الشفوي كمدخل من مـداخل        
مدرسين ممـا يبـين عـدم    تدريس التاريخ من قبل ال  

ل تدريس   من مداخ  لمدخكالتاريخ الشفوي   االهتمام ب 
التاريخ في مدارسـنا والـذي يبـين موقـف ورأي           
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 مـن التـاريخ     مدرسي التاريخ في محافظة القادسية    
   . البحثالشفوي كما تراه عينة

 التاريخ الـشفوي يركـز علـى     أنويرى البعض      
كشف الغمـوض واللـبس فـي بعـض الظـواهر           

 المجتمـع   أفرادوالموضوعات ويعطي فرصاً لجميع     
 الـذي   األمـر  ، المتوفرة لديهم   المعلومات إعطاءفي  

 أكثر يكون   ، محتوى تاريخي جديد   إيجاديساعد على   
يـصاالً   إ أكثـر  دقة وهو بدوره     وأكثر اًفاعلية وتأثير 

 مما يشد انتبـاه     ، ذهن المتلقي من التاريخ المدون     إلى
ياً ومـدخالً مهمـاً مـن       تاريخ موقفاً   ه بعد إليهالطلبة  

.األخرىمداخل تدريس التاريخ  
ية للتاريخ الشفوي الذي يعد     تاريخالقيمة ال  إن

 تتجلـى فـي       ،األصليةمصدراً من مصادر التاريخ     
 والمعلومـات   باألبحـاث  الدراسات التاريخية    إثرائه

االجتماعية واالقتـصادية والـسياسية والعـسكرية       
 ، نجدها في المصادر المكتوبـة أنوالثقافية التي يندر    

 عملية كتابـة    إلى نه يعيد التوازن   في أ  أهميتهوتكمن  
التاريخ من خالل االهتمام بذاكرة مختلف الطبقـات        

كون التاريخ الشفوي منهج بحث      ،وأفعالهااالجتماعية  
 الماضية من خـالل الكـالم       حداثاأل بدراسة   يعنى

 المحفوظـة فـي الـذاكرة    )وقةطالكلمة المن(الشفهي  
 والـذي يـشتمل علـى تـاريخ         ،والمنقولة مشافهة 

  . عوبالش
 برزت ضرورة التـاريخ الـشفوي       هناومن  

 المنثور وجمعـه وتدوينـه      الرافدن االهتمام بهذا    أل
 مما  ، بحسب واقعها الفعلي   األحداث في تسجيل    يسهم

 األجيـال والحفاظ عليها لتستفيد منهـا      ها  يكفل توثيق 
   .وتعتمد مصدراً موثوقاً للباحثين والمؤرخين ،قةالحال

  ترك استعمال التاريخ الـشفوي مـصدراً       إن
 ما قارنـا    فإذاتاريخياً يمثل موقفاً رجعياً من التاريخ       

استعمال الروايـة الـشفوية التاريخيـة اليـوم         بين  
يوجـب علينـا اسـتعمال      واستعمالها قديماً فأن ذلك     

   .التاريخ الشفوي في دراسة القضايا التاريخية
   :هدف البحث

 مـدى   معرفـة  إلـى يهدف البحث الحـالي     
 دخل من مداخل تـدريس    مكاستعمال التاريخ الشفوي    

مـن وجـه نظـر      في المرحلة الثانوية     التاريخ   مادة
   . ومدرسات هذه المادةمدرسي

  :فرضيات البحث
 عند مستوى داللة    اًحصائي إ يوجد فرق دال   ال .١
ن  م لمدخك في استعمال التاريخ الشفوي      )٠,٠٥(

   . الدراسة عينةأفرادمداخل تدريس التاريخ لدى 
عند مستوى داللة    اًحصائيإ يوجد فرق دال   ال .٢
 في  لمدخك في استعمال التاريخ الشفوي      )٠,٠٥(

 ، الدراسة عينة أفرادمداخل تدريس التاريخ لدى     
  ).إناث ،ذكور (تعزى لمتغير الجنس

   :حدود البحث
يطبق البحث علـى عينـة مـن مدرسـي          

 فـي المـدارس المتوسـطة       تاريخومدرسات مادة ال  
ـ     واإلعداديةوالثانوية   ية للعـام    في محافظـة القادس
   .  م٢٠١٠-٢٠٠٩الدراسي 

   :تحديد المصطلحات
 : Oral History التاريخ الشفوي - 

     :)Wehmeir,1984( عرفه وهمر -أ
عملية تجميـع ودراسـة المعلومـات التاريخيـة         " 

باستعمال مسجالت صوتية لمقابالت مـع أشـخاص        
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 :Wehmeir , 1984".(يتـذكرون أحـداث الماضـي   

p.1068 

   :) م٢٠٠٢ ،حيىي( عرفه -ب
منهج بحث يعنى بدراسة الماضـي مـن        "   

خالل الكلمة المحكية المحفوظة في الذاكرة والمنقولة       
  ).١٤ :٢٠٠٢ ،يحيى(."مشافهة 

   :)م٢٠٠٦ ، عليةأبو( عرفه -ج
روايات تاريخية متنوعة رواهـا ُأنـاس       "   

 ، أو ببعض منه   ،يعرفون الحدث التاريخي ويلمون به    
س مهمـين فـي مجـتمعهم أو        وقد يكون هؤالء النا   

 ولكنهم يكنزون فـي صـدورهم روايـات         ،عاديين
أبو (." مجتمعاتهم   بأحداث ولهم دراية كبيرة     ،الماضي

   ).٥٣٤ :٢٠٠٦ ،عليه
   : )٢٠٠٧ ،إبراهيم( عرفه-

 حد كبير   إلى يعتمد   تاريخاتجاه في كتابة ال   "   
 الـذين يقـدمون   ،على إجراء مقابالت مع كبار السن 

 ،داث سابقة عاشوها أو سمعوا بهـا      معلومات عن أح  
"فهو عملية تسجيل تاريخ الحياة لعدد كبير من الناس        

  . )٧٣ :٢٠٠٧ ،إبراهيم(   
   : )٢٠٠٨ ،قنديلجي( عرفه -هـ 

/ هم من أشكال البحـوث التحليليـة      شكل م "   
 التـي تـسجل الكلمـات المنطوقـة         ،لتاريخيةا

والشهادات الخاصة باألفراد الـذين شـهدوا أو        
ا أو عاصروا من شـارك فـي أحـداث          شاركو

 فيتم تسجيله بواسطة تـسجيالت      ،تاريخية مهمة 
 لغرض دراسـة    ،صوتية أو صوت وصورة معا    

الحوادث الماضية والحديثة ونقلها إلى األجيـال       
  ).٩٣ :٢٠٠٨ ،قنديلجي (."المستقبلية 

  

   :اإلجرائيالتعريف 
 أحـداث التاريخ الشفوي منهج بحث يعني بدراسـة        

 أثنـاء قائعه من خالل مـدخل التـدريس        التاريخ وو 
الدرس ويقاس بالدرجة الكلية التي يحـصل عليهـا         

 علـى   اإلجابـة المدرسين والمدرسات مـن خـالل       
   .المقياس المعد لهذا الغرض

 :جوانب نظرية

 :التاريخ الشفوي

 ،ـم جـداً العمل بالتاريـخ الشفـوي قدي    إن  
 التـاريخ   )Herodotus(حـيث استعمل هيرودتـس    

فوي في كتابه الذي أرخ فيه للحـرب الفارسـية          الش
 في كتابه عن الحرب     )thueydides(وكذلك ثيودودس   

 اعتمدت هذه المصادر المهمة على روايات       إذالبونية  
 وعلى هذا النهج سار عدد مـن  .شفوية  لشهود عيان 
 وتواصـل االهتمـام بالتـاريخ       ،المؤرخين الرومان 

ري الـذي   الشفوي عند المؤرخين المسلمين كـالطب     
 جانب المصادر المكتوبة    إلىاعتمد  الرواية الشفوية     

 ،الجعـدي وزكريـا   (.وكذلك اليعقوبي وابن خلـدون    
٢١٦ :٢٠٠٦(.  

هوم التـاريخ يمثـل     ويرى ابن خلدون أن مف    
نه البد من االستفادة  مـن دراسـة    سجالً للماضي وأ  

 وينبغي التـزام الدقـة فـي        ،الماضي لفهم الحاضر  
كما البد من التعمق فـي دراسـة        ،الحقائق التاريخية 

هذه الحقائق وعدم االعتماد على النقل عنـدما تتخـذ    
الروايات التاريخية الشفوية مـصدراً مـن مـصادر         

وقع للمؤرخين والمفـسرين     كثيراً ما " التاريخ بقوله   
وأيمة النقل من المغـالط فـي الحكايـات والوقـائع          

ولـم   فيها على مجرد النقل غثاً أو سـميناً     العتمادهم
يعرضوها على أصولها وال قاسـوها بأشـباهها وال         
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سيروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات       
وتحكيم النظر والبصيرة في األخبـار فـضلوا عـن      

 ،ابن خلـدون  (" وتاهوا في بيداء الوهم والغلط      الحق  
١٠ – ٩ :١٩٨٩(. 

نهج الذي وضعه ابن خلـدون فـي        يتضح أن الم      
ال يعتمد على مجـرد سـرد الوقـائع          تاريخ ال كتابة

 لـذا   ، بل هو استقصاء األسباب والعلل أيضاً      ،فحسب
 إذ عليـه أن     ،كانت مهمة المؤرخ صـعبة ودقيقـة      

 ومن المغالط التي يقـع      ،يمحص األخبار قبل إثباتها   
 وقـد يكـون     ، الثقة بالناقلين والـرواة    ،فيها المؤرخ 

أو  ،في ما يـروي    أو مبالغاً    ،الراوي كاذباً عن قصد   
 في فهمة الخبر الذي يرويه  وفي        صادقاً لكنه مخطئ  

 وعلى  .هذه الحاالت جميعاً يكون كالمه مخالفاً للواقع      
اعي ناحيتين مهمتين بهذا الخـصوص      المؤرخ أن ير  

   :هما
 ينظر في ما إذا كان الخبر المروي معقوالً أو          أن .١

  .غير معقول

شـرف  ( يتثبت من أمانة الـراوي وصـدقه         أن .٢
         ).٤٨ – ٤٦ :١٩٩٨ ،الدين

لذا ينبغي أن يخـضع المـصدر التـاريخي         
 بحسب رواية   –للمنهج النقدي العلمي ويرى كروتشه      

  ،ن التاريخ يقوم على الجمع بين اثنـين   أ -كولنجوود  
 ،كولنجوود( . ونقد هذه المصادر   ،ر التاريخية المصاد
٣٥٦ :١٩٨١.(  

ن عملية نقد أو فحص أو تحقيق أو تحليل         وإ
ـ   ـ      المصدر الت ـ  ـاريخي سـواء كـان ل ة ـه عالق

له عالقة بالخبر     ما   أم  )الوثيقة(وب والمدون   ـبالمكت
 عمالً منظماً مـن     أو تتطلب جهداً    )التاريخ الشفوي (

 لذلك فقد سار عدد كبير من المؤرخين على         ،المؤرخ

وفق  سلسلة مترابطة من العمليات النقدية تبدأ بظاهر         
الحالتـان   و ،المصدر التاريخي ثم باطنه ومـضمونه     

الظاهرية والباطنية تشكالن عمالً متداخالً ومتكـامالً       
في سياق العملية النقدية برمتها إذ ال يمكـن البـدء           
واالنتهاء بنقد المصدر التاريخي  ظاهرياً دون نقـده         
باطنياً وال يجوز البدء واالنتهاء بالنقد الباطني قبـل         

 كما ال يجوز االعتماد علـى       ،تطبيق النقد الظاهري  
لى ما به من عالت ومغالطـات       لمصدر التاريخي ع  ا

 أبـو (ه محدودة وقليلة ن كانت عالته ومغالطات   حتى وإ 
  .)٤٨٣ :٢٠٠٦ ،شبيكة

وتتعرض البيانات الـواردة فـي المـصدر          
 نوعين من النقد للحكـم علـى مـدى          إلىالتاريخي  

   :مالءمتها هما
   النقد الخـارجيExternal Criticism :  وهـو

ة الوثيقة التي ُأخذت منها     الذي يتعلق بموثوقي  
  . ويتعلق كذلك بسالمتها واكتمالها ،البيانات

  النقد الداخليInternal Criticism : وهو الذي
يتعلق بدرجة الثقة والمصداقية الخاصة بمـا       

  :تحتويه الوثيقة ويشمل ذلك دراسة

 هل كاتب الوثيقة مصدر موثوق به ؟ -

 هل هنالك تناقض في محتويات الوثيقة ؟ -

  شاهد الكاتب األحداث بنفسه ؟هل -

هل كان الكاتب تحت ضغط معين عنـد كتابـة           -
 الوثيقة ؟

 لماذا قام الكاتب بكتابة الوثيقة ؟ -

تدعم ما هو موجود فـي      هل توجد وثائق أخرى      -
 –٤٥ :٢٠٠٩ ،وآخـرون النجـار   ( ؟هذه الوثيقة 

٤٦(. 
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 القيمة التاريخية للتاريخ الشفوي الذي يعد       إن
 تكمن أساسـاً    ،األصلية اريختمصدراً من مصادر ال   

 المـؤرخين وعلمـاء      عدد كبيـر مـن     في اعتراف 
ومختـصي التـراث وغيـرهم بالتـاريخ         االجتماع

ن التاريخ   في حين  يرى بعض المؤرخين أ       ،فويالش
 والمؤرخون متحيـزون     ،بمعناه الضيق يعني الكتابة   

 علـى  اعتبـار أن الروايـات         ،للمصادر المكتوبـة  
الحياة هي عمليات تجري على     الشفوية وتجديد تاريخ    

 ،و دراسـة الماضـي     التاريخ ه  أناألحياء في حين    
تكمن فـي   ن أهمية التاريخ الشفوي     ومما الشك فيه أ   

نه يعيد التوازن إلى عملية كتابة التاريخ من خـالل          أ
      . وأفعالهـا  جميع الطبقات االجتماعية  االهتمام بذاكرة   

   ).٥ :٢٠٠٧ ، نحلأبو(
ايات الـشفوية ال تـصلح       أن الرو  ومن يرى   

 قد يتراجـع عـن   ،خ لدراسة  التاري    ومستندات وثائقَ
غلب الوثائق المدونة كانـت فـي       رأيه إذا تذكر أن أ    

ة قبل أن تـدون وعلـى هـذا         األصل روايات متناقل  
ن الوثائق الشفوية ال تقـل أهميـة عـن          األساس فإ 

 وال تتفوق األخرى على األولـى إال       ،الوثائق المدونة 
خضع لطرق متعددة للتأكد منها وخلوها مـن   بكونها ت 
ضع  ضوابط   و ت أن ولكن ليس من الصعب      ،التزوير

مماثلة إلثبات صحة الوثائق الشفوية قبـل تـسجيلها         
 :١٩٩٢ ،حريـز (  تدوينها أوبواسطة آالت التسجيل    

٤.(   
إن منهج نقد الوثائق المدونة ظاهرياً وباطنياً         

ن بعـين    الـشفوي آخـذي    تاريخيمكن تطبيقه على ال   
االعتبار عناصر االختالف والتشابه في المـضمون       

 الـورق   – فمـثالً مـادة الوثيقـة المدونـة          ،أحياناً
 ،حد عناصر النقد الظـاهري    هي أ  -الخ  .. .واألحبار

 تـاريخ  مادة الرواية فـي ال  ا عن تختلف في مضمونه  
 بينما يتـشابه عنـصر      - اللغة  المنطوقة     –الشفوي  
 في النقـد البـاطني      هماوأسبابالكذب والخطأ   دواعي  

من  و ،للوثيقة المدونة مع الرواية في التاريخ الشفوي      
المدونة ن إمكانية تطبيق المنهج النقدي للوثيقة       هنا فإ 

ريخ نه أن يمـنح التـا     على التاريخ الشفوي من شـأ     
راً مـن   همية ال يستهان بها بوصفها مـصد      الشفوي أ 

 :٢٠٠٦ ، شـبيكة  أبـو ( .مصادر المعرفة التاريخية  
٤٩٩( . 

 األولـى اعتمد  التاريخ الشفوي في بداياتـه        
 حتى تطور   ،على روايات شهود عيان ألحداث معينة     

 في كتابة التاريخ    األولويةكاديمياً وكانت   علم التاريخ أ  
 وتهمـيش  ، والوثـائق األرشيفيةاعتماداً على المواد      

التاريخ الشفوي حتى ظهر قبول تدريجي لمـا هـو          
لوجي ومـا واكبـه مـن      وكان للتطور التكنو   .شفهي

  أيـاد  لألشـخاص سهولة التسجيل السمعي والمرئي     
 التاريخ الشفوي بعد الحرب العالميـة       إحياءبيض في   

يا مشروعاً للتـاريخ    حيث تبنت جامعة كولومب    ،الثانية
الغرض منه جمع  المذكرات الخاصـة       الشفوي كان   
 وكـان لهـذا المـشروع       ، عامة أمريكيةبشخصيات  

 ، أهمية دراسة التاريخ الشفوي    إلىباه  فضيلة لفت االنت  
 في بريطانيا فقد انـصب اهتمـام رواد التـاريخ           أما

الشفوي في الخمـسينيات والـستينيات مـن القـرن          
 ،العشرين على تسجيل خبرات الطبقة العاملة البسيطة      

االلتزام الـسياسي بمقولـة     وقد اندمج ذلك االهتمام ب    
اريخ ليس هو    بمعنى أدق إن الت    أو )التاريخ من القاع  (

 تلك المقولة التـي     ،التاريخ الذي ترصده الصفوة فقط    
ن فـي   ياتفق عليها عدد من المـؤرخين االجتمـاعي       

 إذ ،بريطانيا والعالم في ستينيات القـرن المنـصرم       
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ت جمعية التاريخ الشفوي البريطانية في أوائـل        نشئُأ
ـ  ،السبعينيات من القـرن العـشرين        وعالتـاريخ   د 

 ،عـامر ( .ط األكاديمي الجامعي  الشفوي ضمن الوس  
٣ :٢٠٠٥.(   

قامت لجنة الحقيقة   قد  أما في جنوب إفريقيا ف      
ت  بعد إلغاء قـانون التمييـز        نشئوالمصالحة التي  أُ   

العنصري بجمع الشهادات الشفوية لـضحايا العنـف        
 وتـم عقـد مـؤتمرات       ،وكل خرق لحقوق اإلنسان   

ولقاءات دولية حول التاريخ الشفوي منهـا مـؤتمر         
العلوم التاريخية في مدينة بوخارست في رومانيا سنة        

 بمشاركة مؤرخين من أنحاء العالم وقد نظـم         ١٩٨٠
 ،هذا المؤتمر من اللجنة الدوليـة للعلـوم التاريخيـة       
 ونشرت أعماله بثالثة مجلدات بدعم مالي من منظمة       

   ).٥٧ :٢٠٠٨ ،ظاهر(اليونسكو  
ام نجلترا ع وتم عقد مؤتمر بمدينة أكسفورد بإ       
 وتقرر في هذا المؤتمر عقد اجتماعات نصف        ١٩٨٧

 واللقـاء الـدولي     ، الـشفوي  تاريخسنوية لمناقشة ال  
ـ و الشفوي الذي عقد فـي ريود  تاريخلل نيرو عـام  اج

واللقاء الذي عقد   . ٢٠٠٠ وفي إستنبول عام     ،١٩٩٨
ــام   ــال ع ــة نت ــي جامع ــوب ٢٠٠٢ف ــي جن  ف

   ) ١٥٥ - ١٤٥ :٢٠٠٥ ،ستاين(.أفريقيا
ذي عقد في الجامعة اإلسـالمية      والمؤتمر ال 

هذه المؤتمرات سـاهمت     .م٢٠٠٦في فلسطين عام    
هميـة   وتتجلى أ  . الشفوي تاريخفي تشجيع استعمال ال   

 :التاريخ الشفوي بالنقاط اآلتية

 الشفوي الفرصـة للطلبـة      تاريخيتيح استعمال ال   .١
بالتعرف علـى جـزء مـن التـاريخ الحـديث         

بـذاكرة  والمعاصر كما يرى بالعين والتجربـة و      

أناس عاشوا تلك األحداث مما يجعل لـه قيمـة          
   .ومعنى

ينمي مهارات توجيه األسئلة وحـسن االسـتماع       .٢
 مـاذا ؟    : من خالل البحث فـي     ،لدى المتعلمين 

وكيف ؟ ولماذا ؟ وكذلك من خـالل االسـتماع          
ثنـاء عرضـها فـي القاعـة        للرواية الشفوية أ  

ن التاريخ الشفوي هـو بحـث عـن         الدراسية أل 
   .ة من خالل توجيه أسئلة متنوعةالحقيق

 .خريسهم في احترام الرأي والرأي اآل .٣

يجعل المتعلمين يشعرون باألحاسيس واالنفعاالت      .٤
 والمشاعر التي صاحبت الحـدث مـن خـالل        

ن التـاريخ    ومن ثم يـدركون أ     ،مشاهدة الراوي 
بـل هـو     ،ليس مجموعة من األحداث المتفرقة    

تجارب حيـاة قامـت علـى كفـاح الـسابقين           
  .وجهودهم

يساعد المتعلمين في إدراك األشياء ورؤيتها على        .٥
 مـن   ،وفق عالقتها الصحيحة وأهميتها النـسبية     

خالل ما تحمله روايات المشاركين الفعليين فـي        
 ،األحداث التاريخية مـن الواقعيـة والوضـوح       

  وبذلك يمكن سالثغرات التي يمكن أن توجد في       د 
  .المصادر المكتوبة

 ومن  ،خرالمعرفة من جيل إلى آ    عمل على نقل    ي .٦
 فقبـل   ،ثم حماية التراث اإلنساني من الـضياع      

اختراع الكتابة كان التاريخ الـشفوي هـو األداة         
الوحيدة في نقل المعرفة والتراث من جيل إلـى         

        .آخر

حد المصادر األصلية فـي دراسـة       يشكل أ  .٧
 الشفوي تعـرف    تاريخالتاريخ ذلك أن أحداث ال    

 إحداهما مباشرة تتمثل فـي      ،نمن خالل طريقتي  
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 وأخراهمـا غيـر     ،رؤية األحداث حال وقوعها   
 التـي خلفتهـا     آلثـار امباشرة تتمثل في دراسة     

 وتتميـز الطريقـة     ،أحداث مدة زمنيـة معينـة     
المباشرة بكونها تعبر بصورة أكثر دقة وشمولية       

 . مختلفة منها وتصويرها لنواحٍ،عن األحداث

 العلمـي   يقدم مادة غنيـة إضـافية للبحـث        .٨
 إلىالتاريخي عن طريق تحويل الراوية الشفوية       

 التسجيل الحديثـة    آالتنصوص محفوظة على    
 وبعد إخضاعها للنقـد     ،وأشرطة الفيديو وغيرها  

 وخلوها مـن    ،والتأكد من صحتها وحسن تبويبها    
 تتحـول إلـى     ، اإلضـافات  أوالدس والتزويـر    

مصادر مهمة للدراسات التاريخية ومادة تـدرس       
 :٢٠٠٨ ،ظـاهر (احل الدراسية كافـة     في المر 

٥٨.( 

يزيد من المعرفة التاريخيـة لـدى الطالـب      .٩
وينمي ارتباطه بالمجتمع محليا وقومياً وعالميـاً       

 ).٧٢٠ :٢٠٠٦ ،األغا(

 التاريخ الشفوي يـتم     أن نبين   أن بمكان   األهميةومن  
  : مهمين هماأمرينمن خالل 

 وهو دراسة الماضي البعيد مـن  :التراث الشفوي  -١
 أو جيـل    ،ل الروايات الشفوية عبر األجيال    خال

 ،والجيـران  ، بين أفراد العائلة   ،واحد على األقل  
   . والمجتمع،والزمالء

 وهو دراسة الماضي القريب مـن       :تاريخ الحياة  -٢
 أحـداث خالل روايات األفراد وذكرياتهم عـن       

 تلـك التـي     أو ، ومشاهداتهم ، وخبراتهم ،حياتهم
   ).٢١٥ :٢٠٠٦ ،الجعدي وزكريا(شاركوا فيها 
 القرن المنـصرم دراسـات      أواخرولقد ظهرت في    

متخصصة في مجال التاريخ الشفوي واسـتعماله      

كوسيلة تربوية وتعليمية وعالجية فـي الوقـت        
 مـن   و أن هذا الثالوث التوظيفي مهم      ويبد ،نفسه

ناحية تسليط الضوء بعمق تعليمي ومنهجي على       
تـزم  مفهوم التاريخ الشفوي في إطار متزن ومل      

 والتأكد من إتمـام   ،فرضه توصيل الفكر والهدف   
 وكذلك التفاعل مع النص مـن       ،عملية االتصال 

 ومن ثم يصبح التاريخ الـشفوي وحـده        ،لمتلقيا
 آخر   إلىثقافية متكاملة لنقل المعلومات من جيل       

 ).٥١٠ :٢٠٠٦ ،السيد(

 :الدراسات السابقة

 : الدراسات العربية–أ 

 إلـى  هـدفت    :فلسطين – ٢٠٠٦ ، دراسة اآلغا  -١
معرفة مدى استخدام التاريخ الشفوي كمـدخل مـن         
مداخل تدريس الدراسات االجتماعية من وجهة نظر       

 استخدم الباحث المنهج الوصفي     ،المعلمين قبل الخدمة  
 طبقت على   )االستبانة( الدراسة   أداةوكانت  . التحليلي

عينة من معلمي ومعلمات المواد االجتماعيـة قبـل         
 وقـد  . معلماً ومعلمـة   )٦٠( أفرادها عدد   الخدمة بلغ 

 عدم وجود فروق ذات داللـة       إلى النتائج   أهم أشارت
 أفـراد  في استعمال التاريخ الشفوي لـدى        إحصائية

عدم وجود   و . متغير الجنس  إلىعينة الدراسة تعزى    
 بين متوسـطات معلمـي      إحصائيةفروق ذات داللة    

 اسي المستوى الدر  إلىومعلمات ما قبل الخدمة تعزى      
 ).١٣ – ١ :٢٠٠٦ ،اآلغا(

 إلىت  ـهدف:ينـ فلسط ،٢٠٠٦ ، عدوان  دراسة   – ٢
ة ـتأكيد المعايير الواجب توفرها في الرواية الـشفوي       

 التاريخ فـي    أساتذة من وجهة نظر     )التاريخ الشفوي (
 استعمل الباحث   ،الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة    

 اتذةأسبلغت عينة الدراسة     .المنهج الوصفي التحليلي  
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التاريخ كافة في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة        
عـد الباحـث    أ. جامعيـاً  أستاذاً )٣٢(البالغ عددهم   ، 

 أسـاتذة استبانة محكمة  الستطالع وجهـات نظـر         
 وشـروط   ،وأشـكالها يـة   التاريخ حول شروط الروا   

 الروايـة   أنوقد أظهرت نتـائج الدراسـة        .الراوي
ط لتصبح معتمـدة     تتوفر فيها شرو   أنالشفوية يجب   

  عينـة الدراسـة    وحظيت هذه الشروط بتأييـد مـن      
  .)١٥ – ١ :٢٠٠٦ ،عدوان(
 :العـراق  ، مقبولـة للنـشر    ،المناصير( دراسة   -٣ 

 معرفة مدى اسـتعمال التـاريخ الـشفوي    إلىهدفت  
بوصفه مدخالً من مداخل تدريس التاريخ من وجهـة       

 بلغـت   .نظر أساتذة قسم التاريخ في جامعة القادسية      
وقد اسـتعمل    . تدريسياً وتدريسية  )٣٠(نة الدراسة عي

 الباحـث   إعـداد يخ الشفوي من    الباحث مقياسا للتار  
فاعليـة   عـدم  :ائج الدراسـة   وكان من بين نت    .نفسه

استعمال التاريخ الشفوي بوصفه مدخالً من مـداخل        
 عـدم وجـود   و . التاريخ أساتذةتدريس التاريخ عند    

 )٠,٠٥(داللة  عند مستوى    إحصائيةفروق ذات داللة    
حـث   عينة الب  أفرادفي استعمال التاريخ الشفوي لدى      

 ،المناصـير (  متغير التخـصص العلمـي     إلىتعزى  
 ).مقبول للنشر

   :أجنبية دراسات –ب 
هـدفت   : كولومبيا،Stoon , 1977  دراسة ستون -١

 التعرف على استعمال التـاريخ الـشفوي فـي          إلى
نهج التاريخي   استخدم الباحث الم   .الدراسات التعليمية 

 الدراسة فهـي    أداة أما ، عن تساؤالت البحث   لإلجابة
 وقسم الباحث هذه الدراسـة علـى        .المقابلة المباشرة 

   :ثالثة محاور رئيسة هي

المحور األول يصف من خالله وجود مجـاميع         -
 الشفوي التي تتعامل مع المواضـيع       تاريخمن ال 

 ءإجرا ذلك من خالل     إبراز ويتم   ،المتعلقة بالتعليم 
 الباحث لقـاءات  أجرى إذمقابالت مع كبار السن   

 شخصية للتعرف على واقع التعليــم       )٣٠(مع  
   ).١٩٥٠ – ١٩٠٠(في كولومبيـا للمدة من 

 المحور الثاني للدراسة فيزودنـا بتعريفـات        أما -
   .أهميتهويعرفنا على  ،متعددة للتاريخ الشفوي

 من الدراسة فيتفحص    واألخير المحور الثالث    أما -
ي  الشفوي من خالل توضيح ثمـان      تاريخية ال عمل

 تـاريخ نجـاز ال  خطوات رئيسة مطلوبـة فـي إ      
 . ) (Stone , 1977: p.1  الشفوي 

 , Zellers & Robert  دراسة زيالرز وروبرت – ٢

 تاريخ تعرف الطلبة على ال    إلىهدفت   :أمريكا ،1989
 باإلضافة ، والدافعية ،الشفوي وسيلة لزيادة التحصيل   

 اعتمـد   .مهارات التواصل لدى الطلبـة     تحسين   إلى
 البحـث   أداة وكانـت    ،يتـاريخ الباحثان المـنهج ال   

   .المقابلة
أجريت هذه الدراسة على طلبـة المرحلـة        
 .الثانوية من الصف الخامس وحتى الـصف الثـامن        

 والملخـصات   ،األهـداف استعمل الباحثان قائمة من     
والموضوعات المراد دراستها والطرائق التدريـسية      

 أوصـى  وقد   . التي يمكن تطبيقها   واألنشطةقترحة  الم
الباحثان بضرورة تطبيق المهارات والمالحظات عند      

 إجـراء  ضـرورة    : المقابلة الـشفوية ومنهـا     إجراء
 اإلعدادو ، الصوتي والمرئي معاً   أوالتسجيل الصوتي   

تدوين المالحظات المهمة المتعلقـة  و ، المقابلة إلجراء
كتابة المسودة  و ،لمقابلة ا إجراءبالموضوع مسبقاً قبل    
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ــى ــاج وتحــضير ،األول ــزه اإلنت  النهــائي وتجهي
    (Zellers & Robert , 1989: P.13).للعرض

هـدفت  :أمريكا ،Ritchie , 1994 دراسة ريتشي – ٣
 . الـشفوي  تاريخإلى تعليم الحرب الباردة من خالل ال      

 واعتمـد المقابلـة     ،استعمل الباحث المنهج التاريخي   
   .كأداة للبحث

 تاريخة تطبيق ال  يوقد أشار الباحث إلى أمكان      
 مـن   ،الشفوي بنجاح في كل المـستويات الدراسـية       

 ويـصبح    ،ية والثانوية والجامعـات   المدرسة االبتدائ 
 ويعطـي  ،الطلبة جامعين نشطين للمعرفة التاريخيـة  

 الشفوي نشاطاً لقاعة الدرس حيث يتيح للطلبة        تاريخال
س الـذين شـاركوا أو   فرصة االلتقاء والكالم مع النا    

 التاريخية وبذلك يزيد مـن حـب        األحداثعاصروا  
ويحـدد الباحـث بعـض       .تاريخالطلبة لتعلم مادة ال   

االعتبارات األساسية التـي تأخـذ بالحـسبان عنـد          
  : الشفوي في قاعة الدرس منهاتاريخاستعمال ال

 ، يكون للمعلمين الخبرة باألجهزة المستعملة     أن .١
أم  ،مكبرات صـوت  أم   ،مسجالتأكانت  سواء  

  . حاسبات للعرض والنسخ أم،كاميرات

 المقابلة مثـل   إجراء متنوعة أثناء    األسئلةتكون   .٢
 المحببة لكونهـا    األسئلة المفتوحة وهي    األسئلة

تساعد على الحصول على معلومـات كثيـرة        
 . المركزةاألسئلةوكذلك يمكن استعمال 

 الـشفوي   تاريخمقارنة المعلومات الواردة من ال     .٣
   . (Ritchie , 1994: pp. 1 – 3( باآلخرا بعضه

   :موازنة الدراسات السابقة
من خالل استعراض الدراسات السابقة الحظ      

التاريخ الشفوي  حظي به    مدى االهتمام الذي     انالباحث

من الباحثين ويمكـن اسـتنباط بعـض المؤشـرات          
   :اآلتيوالدالئل من هذه الدراسات وعلى النحو 

ـ    :هدف الدراسة  .١ ض الدراسـات    هـدفت بع
 معرفة استعمال التاريخ الـشفوي  إلىالسابقة  

بوصفه مدخالً من مداخل تـدريس المـواد        
 ،)٢٠٠٦ ،االغا(االجتماعية كما في دراسة     

 في حين   ،) مقبولة للنشر  ،المناصير(ودراسة  
 معرفة  إلى ،)٢٠٠٦ ،عدوان(هدفت دراسة   

المعايير والشروط الواجـب توافرهـا فـي        
 أسـاتذة وجهـة نظـر     الرواية الشفوية من    

 التعـرف علـى   إلى ومنها ما سعى   ،تاريخال
استعمال التاريخ الـشفوي فـي الدراسـات        

 أمـا  ،)١٩٧٧ ،سـتون (التعليمية كدراسـة    
 فقـد   )١٩٨٩ ،زيالرز وروبـرت    (دراسة  
 تـاريخ  معرفة الطلبـة علـى ال      إلىهدفت  

 ،الشفوي وسيلة لزيادة التحصيل والدافعيـة     
 ،)١٩٩٤ ،ريتـشي (في حين هدفت دراسة     

 تعليم الحرب الباردة من خالل التـاريخ        إلى
 .الشفوي

 وقد اتفقت هذه الدراسة في هدفها مـع دراسـة          
ـ وب مق ،المناصـير ( ودراسة   ،)٢٠٠٦،األغا( ة ل

  ).للنشر
  : الدراساتإجراء أماكن  .٢

فيها الدراسـات    التي أجريت    األماكن دتتعد
سـة  اجـري فـي العـراق كدر      السابقة فمنها مـا أ    

جري في دولة    ومنها ما أ   ،)مقبولة للنشر  ،المناصير(
 ،عـدوان ( ودراسة   ،)٢٠٠٦ ،األغا(عربية كدراسة   

 ومن الدراسـات    . في فلسطين  أجريتالتي   ،)٢٠٠٦
 كالواليات  المتحدة كدراسة     أجنبيةجري في دول    أما  

 ،ريتـشي ( ودراسـة    ،)١٩٨٩ ،زيالرز وروبرت   (
 في كولومبيا هي    أجريت كذلك هنالك دراسة     )١٩٩٤

  .)١٩٧٧ ،ستون( سةدرا
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 ،المناصـير (وتتفق الدراسة الحالية مع دراسـة       
  . في العراق إجرائها في مكان )مقبولة للنشر

   :حجم العينات .٣
اختلفت الدراسات السابقة فـي حجـم العينـات          

 إذ ، ظروف كل دراسة وطبيعتها    إلىويرجع ذلك   
 فـرداً كمـا فـي دراسـة         )٣٠(تراوحت بين   

 فرداً على ما    )٦٠( و ،) مقبولة للنشر  ،المناصير(
 في حين بلـغ عـدد       )٢٠٠٦ ،األغا(في دراسة   

   . فرداً)١٧٠(  العينة في البحث الحالي أفراد
   :منهج الدراسة

استعملت بعض الدراسات الـسابقة المـنهج       
 )٢٠٠٦ ،األغـا (الوصفي التحليلي كما في دراسـة     

 ،المناصـير ( ودراسـة    ،)٢٠٠٦ ،عدوان(ودراسة  
 المـنهج  أخرىستعملت دراسات  بينما ا)مقبولة للنشر 

ودراسـة   ،)١٩٧٧ ،ستون(ي كما في دراسة     تاريخال
 ،ريتـشي ( ودراسـة    ،)١٩٨٩ ،زيالرز وروبرت   (

 في حين اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات        )١٩٩٤
   .السابقة التي استخدمت المنهج الوصفي

   البحث أدوات. ٤
 بحثهـا    أدواتتباينت الدراسات السابقة فـي      

ـ      فقد استع  ا فـي   ـمل قسم من الدراسات المقابلة كم
زيــالرز ( ودراســة ،)١٩٧٧ ،ســتون(ة ـدراســ

 فـي  )١٩٩٤ ،ريتشي( ودراسة   ،)١٩٨٩ ،وروبرت  
 ،عـدوان ( و،)٢٠٠٦ ،األغـا (حين استعملت دراسة  

 للتاريخ   استبانة ) مقبولة للنشر  ،والمناصير( ،)٢٠٠٦
  .أنفسهم الباحثين إعدادالشفوي من 

 اسـتبانة اسة الحاليـة    في حين استعملت الدر   
  .ين الباحثإعدادللتاريخ الشفوي من 

   :نتائج الدراسات السابقة
 أبحاثهـا تباينت الدراسات السابقة في نتـائج       

عـدم   أبحاثهـا  نتـائج    أفرزت هذه الدراسات    فبعض
 حـول اسـتعمال     إحـصائية وجود فروق ذات داللة     

التاريخ الشفوي فـي عيناتهـا كمـا فـي دراسـة            
 ). مقبولة للنشر  ،المناصير(دراسة  و ،)٢٠٠٦،األغا(

 ودراسـة   ،)١٩٧٧ ،سـتون ( دراسـة    أكـدت بينما  
ـ  ،)١٩٨٩ ،زيالرز وروبرت (  ،ريتـشي (ة  ـ ودراس

ضرورة تطبيق   )٢٠٠٦ ،عدوان( ودراسة   ،)١٩٩٤
 المقـابالت   إجـراء مهارات ومالحظات خاصة عند     

  .الشفوية
 هنالـك   أن الدراسة الحالية فقد وجـدت       أما

 اسـتخدام التـاريخ      فـي  صائيةإح ذات داللة    اًفروق
نـه لـيس    وجدت أ  أنها إال ، البحث الشفوي عند عينة  

 متغيـر   إلـى  تعـزى    إحصائيةهناك فرق ذو داللة     
 مدخالً من مداخل  الجنس في استخدام التاريخ الشفوي      

 لدى مدرسي التاريخ فـي محافظـة        تاريختدريس ال 
  .القادسية

   :منهج البحث وإجراءاته
   :منهج البحث: أوالً

 المنهج الوصفي الذي ينسجم     انتعمل الباحث اس
 المـنهج الوصـفي يهـتم       أن ذلك   ،مع طبيعة البحث  

 األحداثهو كائن وبين بعض      بدراسة العالقة بين ما   
 أو تمكنـت فـي هـذه        أثرتالسابقة والتي تكون قد     

   .)١٢ :١٩٩٩ ،عويس( . والظروف القائمةاألحداث
   :تحديد مجتمع البحث: ثانياً

 يعد عمالً أساسـياً     ،مع البحث  مجت  تحديد   إن
  ).٨٤ :١٩٨٩ ، عالمأبو( . البحثفي اختيار عينة

 بـسجالت دائـرة     الباحثـان ولهذا الغرض استعان    
التعليم (االختصاص التربوي وسجالت شعبة المالك      

 لتزويده  ، في المديرية العامة لتربية القادسية     )الثانوي
بالبيانات الخاصـة بأسـماء المـدارس المتوسـطة         

قعهـا فـي    ا  وأعـدادها ومو    واإلعداديـة انوية  والث
-٢٠٠٩(المحافظة المذكورة كافة  للعام الدراسـي        

 أن عـدد هـذه     ، هذه البيانات  أظهرت وقد   .)م٢٠١٠
 مدرسـة متوسـطة وثانويـة       )١٧١(المدارس بلغ   

  . يبين ذلك)١( وجدول .وإعدادية
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  )١(جدول 
    م٢٠١٠-٢٠٠٩ادسية للعام الدراسي  في محافظة القوالثانوية المدارس المتوسطة أعداديبين 

  النسبة المئوية  عدد المدارس  الموقع  ت
  %٤٤  ٧٦   ء الديوانية والنواحي التابعة لهقضا  ١
  %٢٠  ٣٥  قضاء عفك والنواحي التابعة له  ٢
  %١٨  ٣٠  ضاء الشامية والنواحي التابعة لهق  ٣
  %١٨  ٣٠  قضاء الحمزة والنواحي التابعة له  ٤
  %١٠٠  ١٧١  المجموع  
  

   :عينة البحث: ثانياً
 أن  الباحثـان  أراد   ، مجتمع البحث  بعد تحديد 

 حجماً مناسباً لعينة البحث تمثل مجتمع البحـث        ايحدد
ـ   إلـى  ،همال وكان ذلك مدعاة     ،تمثيالً دقيقاً   ا أن يطلع

 أن ا الخاصة بتحديد حجم العينة فوجـد      األدبياتعلى  
 والقيـاس والتقـويم   بعض المتخصصين في البحـث  

يقـل عـن      حجم العينـة المطلـوب ال      أنحون  يقتر

-٥٠٠( مجتمع صغير نسبياً مـن       أفراد من   )%٢٠(
  .)٩٠ :٢٠٠٩ ،النجار وآخرون( )١٠٠

 )%٢٠(الباحثـان  اختار   ،واعتماداً على ذلك  
 مـن المـدارس المتوسـطة       األصـلي من المجتمع   

  في محافظة القادسـية الـوارد      واإلعداديةوالثانوية    
 وفـي   .للبحـث ن عينة      لتكو )١(ذكرها في جدول    

ار في هذا البحث    ي عدد وحدة االخت   أصبحضوء ذلك   
  . يبين ذلك)٢( وجدول ،المدرسة

  )٢(جدول 
  )عينة البحث( والثانوية المدارس المتوسطة أعداديبين 

  عدد المدارس  الموقع  ت
  ١٥   ء الديوانية والنواحي التابعة لهقضا  ١
  ٧   قضاء عفك والنواحي التابعة له  ٢
  ٦  اء الشامية والنواحي التابعة لهضق  ٣
  ٣  قضاء الحمزة والنواحي التابعة له  ٤

  ٣٤  المجموع
 بصورة عـشوائية مـن كـل    )تاريخصص خت( أفراد من المدرسين والمدرسات   )٥(بعدها تم اختيار       

  . )تاريخ(صص خت مدرساً ومدرسة )١٧٠ (األساسي العينة أفراد عدد أصبح ونتيجة لذلك ،مدرسة
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  :أداة البحث: اًرابع
عداد استبانة تتكون    الدراسة بإ  ألغراض الباحثانقام  
 وأهداف التاريخ الـشفوي   أهمية فقرة حول    )٣٥(من  

   : على النحو التالياألداةوقد تم بناء 
 التربوي المتعلـق بالتـاريخ      األدبمراجعة   .١

   .الشفوي
ـ  إليهـا عرض القائمة التي توصل      .٢  ان الباحث

 المنـاهج    فـي  على المحكمين المختـصين   
وطرق التـدريس والقيـاس وعلـم الـنفس      

 حول االسـتبانة    آرائهم إلبداءالتربوي وذلك   
من حيث أهميتها وارتباطها بالموضوع وقد      

في حين   بعض الفقرات    إضافة البعض   أبدى
 وفريـق   ، فريق آخر بعض الفقـرات     حذف

ثالث طالب بتعديل بعض الفقرات وقد أخـذ        
ـ حـذف و  فـتم    جميعـاً    الباحثانبها    ديلتع

 بناء القائمة من جديد ليصبح      ةوإعاد ةوإضاف
 . فقرة)٢٦(عدد الفقرات 

أخرجت االستبانة فـي صـورتها النهائيـة         .٣
  فقرة أما المقياس المستخدم    )٢٦(تتكون من   
 ال  ، حـد مـا    إلى أوافق   ، أوافق ،فهو ثالثي 

   .أوافق
   :األداة صدق :خامساً

ن  أل،األداةساسياً في بناء    يعد الصدق شرطاً أ   
 يجعل منها قادرة    ، البحثية األداةفر هذا الشرط في     تو

قادرة علـى  عطاء بيانات دقيقة كما يجعل منها       على إ 
   .)EbeL ,1972: 566( قياس ما وضعت من أجله 

 الـصدق   انولتحقيق هذا الشرط اعتمد الباحث    
  نالظاهري بعرضها على مجموعة من المتخصـصي      
س في تدريس التاريخ وطرائق تدريسه وعلـم الـنف        

 خبيـراً وحـدد نـسبة       )١٢( بلغ عـددهم     ،يالتربو
 لقبـول   أدنـى  الخبراء كحد    راءآ من اتفاق    )%٨٠(

 وقد حصلت جميـع الفقـرات       .الفقرات وصالحيتها 
 مـن   )%٨٧-% ٨٢(اتفاق تراوحت بين    على نسبة   

 عـدا تعـديل     ، تحذف أي فقرة   أنراء الخبراء دون    آ
ات المضامين العلمية والصياغات اللغوية لبعض الفقر     

 ضوء ذلـك عـدت     وعلى   .اآلخروالوضوح للبعض   
  .  بكامل فقراتها صادقةاالستبانة
   :األداة ثبات :سادساً

ساسياً الزماً في بنـاء أي       شرطاً أ  يعد الثبات   
 البحث الثابتة هي التي تعطـي       أداة إن إذ ، بحث أداة

 العينـة   أفراد تطبيقها على    أعيد ما   إذا ،النتائج نفسها 
  روف نفسها وفي ظل الظأنفسهم

                                                                             
  .)٢٠٠٢:٣٦،وفاروق عبدة(

 إعادة أسلوب انولتحقيق ذلك استعمل الباحث      
 على عينة مؤلفـة مـن   )test – retest( األداةتطبيق 

 علـى   أسـبوعين  مدرساً ومدرسة بعد مضي      )٣٠(
 .حساب معامل ارتباط بيرسـون     وتم   ،األولالتطبيق  

 وهي قيمة ثبات عالية     )٠,٨٢( بلغ معامل االرتباط     إذ
 البحـث كــما يـرى ليكــرت         ألغراضوجيدة  

)Likert( يتراوح بين )٠,٩٣ – ٠,٦٢( )Lazarous , 

1963: 223.(    
   : البحثإجراءات :سابعاً

 تم استخراج الخصائص السيكومترية     أنبعد    
 جـاهزة  االستبانة أصبحتئية   النها اصيغتهب لالستبانة

  : في التطبيقاآلتية اإلجراءاتللتطبيق وتم اتخاذ 
 األساسـية  عينة البحث    أفرادعلى  االستبانة   ت طبق -

في بداية الفصل الدراسي الثـاني للعـام الدراسـي          
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 مدرسـي   إجابـات  م وتم تصحيح     ٢٠١٠ – ٢٠٠٩
 لكل مدرس ومدرسة    وأصبح ،تاريخومدرسات مادة ال  

 المقياس الكلية ليعبر كل منها عن     قرات  درجته على ف  
 فقرة فـي    )٢٦(شتمل على   ت التي لالستبانةاستجابته  
 ومجموعهـا يعطـي     )١ملحـق   ( النهائية   اصورته

  .لالستبانةالدرجة الكلية 
   :اإلحصائية الوسائل :ثامناً

 ،داوود وانـور  (معامل ارتبـاط بيرسـون       .١
١٤٩ :١٩٩٠.(   

 ،تي وزكريـا البيا( )t – test(االختبار التائي  .٢
٢٦ :١٩٧٧.(  

  
  عرض النتائج وتفسيرها 

 النتائج التي تـم التوصـل     الباحثانسيعرض    
   . وتفسيرها، تبعاً ألهداف البحث وفرضياته،إليها

 عند مـستوى داللـة      حصائياً يوجد فرق دال إ    ال. ١
 مـن   مـدخل ك في استعمال التاريخ الشفوي      )٠,٠٥(

 ولمـا   ،حث عينة الب  أفرادمداخل تدريس التاريخ لدى     
كان هدف البحث هو التعرف على مـدى اسـتعمال          

 مـادة    تـدريس   من مـداخل   لمدخكالتاريخ الشفوي   
 مدرسـي  التاريخ في المرحلة الثانوية من وجهة نظر    

 فقد قـام    ، في محافظة القادسية   هذه المادة ومدرسات  
 بحساب المتوسط الحسابي لدرجات استجابة      انالباحث

 )١٣٧,٤٨( قيمته   المدرسين والمدرسات حيث بلغت   
 وعنـد مقارنـة     )٢٥,٩٣(وبانحراف معياري قدره    

متوسط درجات العينة مع المتوسط الفرضي البـالغ        
كبر من المتوسط   أن المتوسط الحسابي أ    يتضح   )٥٢(

 والختبار داللة الفروق بين المتوسطين لجأ       ،الفرضي
 لعينة مـستقلة  )t – test( االختبار التائي إلى انالباحث
   )٣(وضح في جدول مهو وكما 

  )٣(جدول 
   العينة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسط الفرضي لعينة البحثأفراديبين عدد 

الوسط   العينة  القيمة التائية
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الجدولية  المحسوبة  الفرضي

الداللة عند 
  ٠,٠٥مستوى 

  دالة  ١,٩٦  ١٢,٨١  ٥٢  ٢٥,٩٣  ١٣٧,٤٨  ١٧٠
  

 الفـرق ذو داللـة   أن أعـاله يتضح من الجدول   
ة التائيـة    بلغت القيم  إذ بين المتوسطين    إحصائية

كبر من القيمة التائية     وهي أ  )١٢,٨١(المحسوبة  
ومستوى داللة   )١٦٩(الجدولية عند درجة حرية     

 مدرسي  أن وهذا يعني    )١,٩٦( والبالغة   )٠,٠٥(
ـ    التاريخ   شفوي فـي   يحبذون استعمال التاريخ ال

تدريسهم للمواد الدراسية كمدخل لتدريس التاريخ      
 ميزة التاريخ الشفوي    أن ذلك   ، وتفاصيله بأحداثه

 التاريخية التـي    األحداثانه يستعمل في تحريك     
 وطـرح   ، الجـذب  ووسائل ،تعتمد على التمهيد  
 والبحـث المـشترك بـين       ،المشكالت التاريخية 

 مـع  الملقي والمتلقي حول الحلول واالقتراحـات  
   . رؤية للحلإلىالوصول 

 عند مـستوى داللـة      إحصائياً دالوجد فرق   ي ال. ٢
 مـن   مـدخل ك في استعمال التاريخ الشفوي      )٠,٠٥(

 ، عينـة الدراسـة    أفرادمداخل تدريس التاريخ لدى     



    مريي عبد زيد عبد احلسني                              مدى استعمال التاريخ الشفوي كمدخل من ، جبار رشك شناوة.د.م. أ
                                                                                      مداخل تدريس مادة التاريخ يف املرحلة الثانوية                           

 ------------- ------------------------------------------ -------------- ------------------------------------------                   

  

 م٢٠١٠سنة ) ٤- ٣(العددان ) ٩( المجلد - في اآلداب والعلوم التربويةالقادسیة مجلة 

 ١٨٥ 

 للتحقق من هـذه الفرضـية     و .تعزى لمتغير الجنس  
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات    اناستخرج الباحث 

  من مدرسي  )إناث –ذكور  ( لكال الجنسين    ،المعيارية

 – t( وطبق االختبار التائي ، التاريخومدرسات مادة

test(     عند مستوى داللة )يبـين   )٤( وجدول   )٠,٠٥ 
   .ذلك

  )٤(جدول 
  واإلناث المحسوبة للذكور )ت( الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة األوساطيبين 

المتوسط   )ن(العدد   المتغير  القيمة التائية
   الحسابي

االنحراف 
  الجدولية  المحسوبة  المعياري

الداللة عند 
  ٠,٠٥مستوى 

  ٣٣,٩٨  ١٤٠,٩٠  ٦٢  الذكور 
  ٢٨,٦٠  ١٣٨,٤٣٠  ١٠٨   اإلناث

  غير دالة   ١,٦٩  ٠,٣٣

    
عدم وجود فروق ذات داللة     يتضح من الجدول أعاله     

 فـي اسـتعمال     )٠,٠٥( عند مستوى داللة     إحصائية
 عينة البحث تعزى لمتغير     أفرادالشفوي لدى   التاريخ  
مة التائية المحسوبة    بلغت القي  إذ )إناث ،ذكور(الجنس  

 )١,٦٩(قل من القيمة الجدولية البالغة       وهي أ  )٠,٣٣(
 عند  إحصائيةوهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة        

 العينة في اسـتعمال     أفراد بين   )٠,٠٥(مستوى داللة   
 تدريس التـاريخ     مداخل كمدخل من التاريخ الشفوي   

هذا يعنـي   و ).إنـاث  ،ذكور(يعزى لمتغير الجنس    
 مكونات يمكـن عـدها ذات       أو  نشاطات    ودعدم وج 

 فقد تميز التـاريخ     ،ارتباط بمتغير الجنس دون غيره    
 الذكور  األفرادالشفوي بكونه ذا طبيعة عامة تناسب       

  .واإلناث
   :Conclusions  االستنتاجات  :أوالً

 استنتاج ني البحث يمكن للباحث   في ضوء نتائج    
   :اآلتي
فاعلية استعمال التاريخ الشفوي عند مدرسي       .١

ومدرسات التاريخ كمدخل من مداخل تدريس      
   .التاريخ عند تدريسهم المقررات التاريخية

 فـي   )إنـاث  ،ذكـور (ال أثر لمتغير الجنس      .٢
 من مـداخل  كمدخلاستعمال التاريخ الشفوي  

 مدرسي  نظرمن وجهة    التاريخ    مادة تدريس
  . في محافظة القادسيةتلك المادةومدرسات 

   :Recommendations التوصيات :ثانياً
 بمـا   انفي ضوء نتائج البحث يوصي الباحث       

   :يأتي
اعتماد مادة مقررة باسم التاريخ الشفوي للمدينـة        .١

 تدريـسية    البلد يتم تناولها وتدريسها بأساليب     أو
 .مختلفة

 مـدخالً مـن     تدريس التاريخ الشفوي بوصـفه     .٢
 عـرض المقـررات   أومداخل تدريس التـاريخ   

  .الدراسية التاريخية

إنشاء مركز وطني مركزي للتـاريخ الـشفوي         .٣
يـة  العراقي وتـوفير جميـع االحتياجـات المال       

جـل إدارة هـذا     واألكاديمية والتكنولوجية من أ   
 لتوثيق البـرامج التـي تبثهـا        ،المركز وتفعيله 

تم تنظيم مقابالت   الفضائيات في هذا الصدد كما ي     
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مع الشخصيات التي عاصرت أحـداث تـاريخ        
 . العراق الحديث والمعاصر

 كراس خـاص بالتـاريخ الـشفوي        صدارإ .٤
  .الحديث والمعاصر لمدينة الديوانية

االستعانة بالباحثين والمتخصصين في مجال      .٥
التاريخ الشفوي إلقامة الـدورات التدريبيـة       

  .عراقيةالالزمة لطلبة المعاهد والجامعات ال

   :Suggestionsالمقترحات : ثالثا
 بحوث مماثلة فـي مراحـل التعلـيم         إجراء .١

   .الجامعي
 دراسات مقارنة للتعـرف علـى آراء      إجراء .٢

 فـي    التربيـة واآلداب   يتأساتذة التاريخ كلي  
 حـول اسـتعمال التـاريخ       جامعة القادسية 

الشفوي كمدخل من مداخل تدريس الدراسات      
  .االجتماعية

التاريخ استعمال  ثر  ات لمعرفة أ  إجراء دراس  .٣
الشفوي في متغيرات أخرى مثـل التفكيـر        

كيـر  فالتو ،التفكيـر العلمـي   و ،االستداللي
الميول واالتجاهـات   و ،االستبقاءو ،التاريخي

 .نحو المادة

  )١(ملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جامعة القادسية    
  كلية التربية     

  قسم التربية وعلم النفس 
  المحترم........................ . الفاضلاألستاذ

  :تحية طيبة

مـدى  (مة بــ    و موس ةإجراء دراس  انيروم الباحث 
  من مداخل تدريس   مدخلكاستعمال التاريخ الشفوي    

  ومدرسـات   من وجهة نظر مدرسـي     تاريخ ال مادة
 يديك استبانة تحتوي علـى عـدد     بين و )هذه المادة 

ـ        ة فـي   من الفقرات التي تعبر عن مجاالت مختلف
 رأيـك  والهدف منها التعرف على     ،التاريخ الشفوي 

 ،تـاريخ وموقفك من كل منها بـصفتك مـدرس         
مجموعة منظمـة مـن     (ويقصد بالتاريخ الشفوي    

المعلومات والقضايا المحلية والعالمية المستمدة من      
 الذين لديهم معرفة  حول بعض هذه        األفرادبعض  

القضايا والموضوعات ومحاولـة التحقـق منهـا        
 األحـداث تحليلها ومحاولة وضعها فـي سـياق        و
 كل فقرة بدقة     منك قراءة  أرجو )ية المناسبة تاريخال

 تحـت البـديل المناسـب     ) (إشارةبالغة بوضع   
   ). ال أوافق، حد ماإلى أوافق ،أوافق (:والبدائل هي

 البحـث   ألغـراض  جميع الفقرات هـي      أنعلماً  
  .قالعلمي شاكراً تعاونكم معنا ومن اهللا التوفي

  :الرجاء تعبئة البيانات التالية
  ............................... :االسم الثالثي .١
 ......................... .:الدرجة العلمية .٢

 .................:مجال التخصص الدقيق .٣

  
  
  انالباحث

  جبار رشك شناوة. د.م.أ
   شناوةميري عبد زيد عبد الحسين
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  ال أوافق   ماأوافق الى حد  أوافق  الفقرات  ت
        وي بالهالة ا الريتأثر  الأن  ١
        وي مناسباً لنقل الرواية ا يكون سن الرأن  ٢
        ة يكون صادقاً ملتزماً بالروايأن  ٣
         يكون معايشاً للحدث أن  ٤
         قومية أو عرق أو مع طائفة غير متماشٍ  ٥
         كما تروى األحداثيتخيل   الأن  ٦
         الذاتية  بالنتائج الموضوعيةائهآر يقارن أن  ٧
        وع الحدث ق وأثناء يدون ما شاهده أن   ٨
 يكون متحدثاً لبقاً قـادراً علـى سـرد          أن  ٩

  التفاصيل
      

 يكون نقد الرواية الشفوية بنـاء علـى         أن  ١٠
   علمية موضوعية أسس

      

 العلمية بالروايـة الـشفوية قيـد        اإلحاطة  ١١
  الدراسة

      

        رواية الشهود ومصداقيتهمالتأكد من   ١٢
خضوع الباحث التاريخي لبرامج التـدريب        ١٣

  يةتاريخالمعمقة للرواية ال
      

 المقابالت التمهيدية الختبار قـدرات      إجراء  ١٤
  الراوي وصحة معلوماته

      

        تحمل المشقة والعناء للبحث عن الرواة  ١٥
ــشفوية بالمــصادر   ١٦ ــات ال ــة الرواي مقارن

  توفرةالمكتوبة الم
      

 المقابلة الشفوية فـي مكـان       إجراء يتم   أن  ١٧
  هادئ 

      

يتحمـل    يكون تسجيل الرواية واضحاً ال   أن  ١٨
  التأويل 
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         تؤخذ موافقة الراوي خطياًأن  ١٩
         تؤخذ موافقة الراوي شفهياًأن  ٢٠
         تهذب الرواية وتراجع نصياًأن  ٢١
        ف  تكون الرواية مسجلة عبر الهاتأن  ٢٢
على استعداد دائم لفهم ما      يكون الراوي    أن  ٢٣

   يحدث
      

         تفرغ الرواية على ورقأن  ٢٤
         تكون الرواية منقولة بجهاز النقال أن  ٢٥
تكون الروايات مصحوبة بمـصلحة       ال أن  ٢٦

   منفعة ذاتية أوشخصية 
      

  
  :المصادر العربية

موسـوعة   .)٢٠٠٧( مجدي عزيز  ،إبراهيم .١
 . القاهرة،عالم الكتب ،)١( ط،ف التربويةالمعار

 .)١٩٨٩( عبد الرحمن بن محمد    ،ابن خلدون  .٢
  . بيروت، دار القلم،مقدمة ابن خلدون

 .)٢٠٠٦( عدنان احمد حـسين      ،أبو شبيكة  .٣
منهج نقد الوثيقة الرسمية المدونـة وإمكانيـة        
 ،التطبيق على الرواية فـي التـاريخ الـشفوي        

 ١٥الطموح للمدة   مؤتمر التاريخ الشفوي الواقع و    
 . الجامعة اإلسالمية في غزة، حزيران١٧ –

 .)٢٠٠٦( عدنان احمد حـسين      ،أبو شبيكة  .٤
منهج نقد الوثيقة الرسمية المدونـة وإمكانيـة        
 ،التطبيق على الرواية فـي التـاريخ الـشفوي        

 ١٥مؤتمر التاريخ الشفوي الواقع والطموح للمدة       
        . الجامعة اإلسالمية فـي غـزة      ، حزيران ١٧ –

htt:/WWW.ingaza.edu/ara/research
/conf/oralartiel.as             

مدخل إلى مناهج   . )١٩٨٩( رجاء ،أبو عالم   .٥
 ، مكتـب الفـالح    ،)١( ط ،البحث التربـوي  

 .الكويت
  

htt:/WWW.ingaza.edu/ara/research/c
onf/oralartiel.as 

التـاريخ  . )٢٠٠٦( عبـد الفتـاح      ،أبو علية  .٦
تطبيقاً علـى تجربـة دار   الشفوي السعودي  
 مؤتمر التـاريخ الـشفوي   ،الملك عبد العزيز  

 ، حزيـران  ١٧ – ١٥الواقع والطموح للمدة    
  .الجامعة اإلسالمية في غزة

htt:/WWW.ingaza.edu/ara/research/conf/
oral-artiel.asp 

الراوية الـشفوية   . )٢٠٠٧( أسامة ،أبو نحل  .٧
 مـؤتمر دور    ،بين الموضوعية والمبالغـة   

ريخ الشفوي في الحفـاظ علـى الهويـة         التا
 جامعة  ، حزيران ٣ – ٢الفلسطينية للفترة من    

 . القدس المفتوحة
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 م٢٠١٠سنة ) ٤- ٣(العددان ) ٩( المجلد - في اآلداب والعلوم التربويةالقادسیة مجلة 

 ١٨٩ 

مدى استخدام   .)٢٠٠٦( عبد المعطي    ،األغا .٨
التاريخ الشفوي كمدخل من مداخل تـدريس       
الدراسات االجتماعيـة مـن وجهـة نظـر         

 مؤتمر التاريخ الشفوي    ،المعلمين قبل الخدمة  
 ، حزيـران  ١٧ – ١٥دة  الواقع والطموح للم  

 . الجامعة اإلسالمية بغزة

 عبد الجبار توفيق وزكريا اثناسيوس       ،البياتي .٩
االحصاء الوصفي واالسـتداللي     . )١٩٧٧(

 مطبعـة مؤسـسة     ،في التربية وعلم النفس   
 . بغداد،الثقافة العمالية

 نهال صـالح  وزكريـا إبـراهيم         ،الجعدي .١٠
 المقابلـة فـي التـاريخ       ).٢٠٠٦(السنوار  

 مؤتمر التـاريخ الـشفوي الواقـع        ،فويالش
 ، حزيـران  ١٧ – ١٥والطموح للمدة مـن     
 .  فلسطين،الجامعة اإلسالمية بغزة

١١. htt:/WWW.ingaza.edu/ara/resea
rch/conf/oral-artiel.asp 

 مناهج التـراث    . )١٩٩٢( سيد حامد  ،حريز .١٢
 جامعـة   ،والتاريخ الشفاهي عنـد العـرب     

 .  أبو ظبي، كلية اآلداب،اإلمارات

 عزيز رضـا وأنـور حـسين عبـد          ،داوود .١٣
 ،مناهج البحث التربـوي    . )١٩٩٠(الرحمن

  . بغداد،مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر

ــاريخ  . )٢٠٠٥( دورا شــوار ،ســتاين .١٤ الت
الــشفوي حــول العــالم اآلفــاق الحاليــة 

 المجلـة   ، ترجمة سلوى زهران   ،والمستقبلية
 .)٤( العدد ، السنة الخامسة،العربية

الحبكـة   .)٢٠٠٦(حمد عبد الفتـاح     م ،السيد .١٥
الدرامية في تلقين ورصد األحداث التاريخية      

 مؤتمر التـاريخ الـشفوي الواقـع        ،الشفوية
 ، حزيـران  ١٧-١٥والطموح للمـدة مـن      

 .الجامعة اإلسالمية في غزة 
htt:/WWW.ingaza.edu/ara/research/co
nf/oral-artiel.asp 

فـي سـبيل    . )١٩٩٨( خليـل    ،شرف الدين  .١٦
ــدونموســو ــسفة ابــن خل  ،)١( ط،عة فل

 . منشورات مكتبة دار الهالل

منهجيـة التـاريخ    .)٢٠٠٨( مسعود  ،ظاهر .١٧
 مجلة عـالم    ،الشفوي واالستفادة منه عربياً   

 . )٣٦( المجلد ،)٥( العدد ،الفكر

 :التـاريخ الـشفوي   . )٢٠٠٥( أمنه   ،عامر .١٨
 العـدد   ، جريدة سيبريا  ،تاريخ يغفله التاريخ  

  . فلسطين، تموز١٨ ،)٥(
http://WWW.cybrarians.info/journal/no 5 
/ history.htm 

 عبد الهادي وفـاروق الـسيد عثمـان          ،عبدة .١٩
القيــاس واالختبــارات النفــسية . )٢٠٠٢(

 ، دار الفكـر العربـي  ،)١( ط ،أسس وأدوات 
 .القاهرة

التـاريخ  . )٢٠٠٦( عـصام محمـد    ،عدوان .٢٠
الشفوي من وجهة نظر أساتذة التاريخ فـي        

 مؤتمر  ،سطينية في قطاع غزة   الجامعات الفل 
التاريخ الشفوي الواقع والطموح للمـدة مـن        

 الجامعة اإلسـالمية فـي      ، حزيران ١٧-١٥
 .غزة

htt:/WWW.ingaza.edu/ara/research/co
nf/oral-artiel.asp 

 دليل  .)١٩٩٩( خير الدين احمد علي      ،عويس .٢١
 . القاهرة، دار الفكر العربي،البحث العلمي
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 م٢٠١٠سنة ) ٤- ٣(العددان ) ٩( المجلد - في اآلداب والعلوم التربويةالقادسیة مجلة 

 ١٩٠ 

البحـث العلمـي     . )٢٠٠٨( عامر ،قنديلجي .٢٢
واستخدام مـصادر المعلومـات التقليديـة       

 ، مفاهيمـه ، أسـاليبه  ،وااللكترونية أسـسه  
 دار المسيرة للنشر والتوزيـع      )١( ط ،أدواته

 .  عمان،والطباعة

 ترجمـة   ،فكرة التاريخ . )١٩٨١(كولنجوود   .٢٣
 لجنة التـأليف والترجمـة      ،محمد بكر خليل  

 .  القاهرة،والنشر

مقبـول  (ع مظلـوم   حسين جـدو   ،المناصير .٢٤
مدى اسـتعمال التـاريخ الـشفوي        .)للنشر

بوصفه مدخالً من مداخل تـدريس التـاريخ        
من وجهة نظر أساتذة التاريخ فـي جامعـة         

 . جامعة بابل– مجلة كلية التربية،القادسية
. )٢٠٠٩( فـايز جمعـة وآخـرون        ،النجار .٢٥

 دار  ،أساليب البحث العلمي منظور تطبيقـي     
 .األردن ،الحامد للنشر والتوزيع

 ،بـين انتفاضـتين    . )٢٠٠٢( عادل ،يحيى .٢٦
 دليل البـاحثين    ،التاريخ الشفوي الفلسطيني  

ــة  ــين والطلب ــسة  ال،)١( ط،والمعلم مؤس
 . رام اهللا- البيرة،الفلسطينية للتبادل الثقاقي
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Abstract 

 The current study aims at knowing 
the measure of using Oral history as a 
teaching approach to recognize the 
opinions of teachers of history in Al – 
Qadissiya Governerate , to achieve this 
aim the researcher has used a 
questionnaire of his own consists of (26) 
items and the reliability of the 
questionnaire was found – by (test – 
retest) , the research applied his 
questionnaire for a sample consists of 
(170) teachers from intermediate , 
secondary and preparatory schools in the 
Governerate. That was with the 
beginning of the second season 2009 – 
2010. The data has been treated 
statistically by using (T – test) , the 
pearson correlation coefficient  
 The result have shown the 
effectiveness about using oral history as 
a teaching approach by teachers of 
history in teaching historical subjects. 
Also the inactivity of using Oral history 
as a teaching approach in teaching 
historical subjects due to sex variable 
(male – Female). 
 The result were explainid 
according to what the researcher had 
gaind and the researcher recommends 
certain suggestions. 
 

 


